Allerupgaard Rideklub
Generalforsamling Allerupgaard Rideklub
d. 25. februar 2016
1. Valg af dirigent
Heidi Mikkelsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
og rettidig indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning for året 2015
Beretning fra formand Jack Bahl Hansen:
Jeg vil gerne på klubbens og bestyrelsens vegne, byde jer alle velkommen til den årlige
generalforsamling i Allerupgård Rideklub.
2015 har virkelig været et flot år for AGR, der har været mange flotte resultater af vores
ryttere.
Jeg citerer:
Flg. medlemmer opnåede i distriktsmesterskaber:
3. plads til Helle Søndergaard på Sebornia i Young Rider mesterskabet i dressur
1. plads til Emma Amtrup Hansen på Nørregårds Lexus i junior dressur
3. plads i holdmesterskabet i springning – holdet bestod af Pernille Lyholm på Accandro,
Kamlla Houborg på Alberte N, Louise Nielsen på Hooker Skovgaard og Liv de
Raeymaekers på Edelgårds Lord.
Klubmestre i 2015
Ponydressur: Sine Mi Eriksen på Sedona
Hestedressur: Anita Kaspersen på Luca
Ponyspringning: Sine Mi Eriksen på Sedona
Hestersprining: Jamilie Laura Johansen på Troublemaker
Der har siden sidste generalforsamling i 2015 været afholdt 11 bestyrelsesmøder.
Der har været afholdt 3 super gode og velorganiserede stævner samt et klubmesterskab.
Stævnerne har igen indbragt meget ros fra alle deltagere og tilskuerne, banerne stod flotte
og der var mange deltagere.
Vi vil gerne fra bestyrelsen takke Casper for hans store hjælp til alle stævnerne og
ligeledes en stor tak til alle de frivillige hjælpere som var med før, under og efter
stævnerne, uden dem/jer ingen stævner.
I 2015 har der her i cafeteriet været afholdt temaaften med Grethe Keller d. 9. marts,
emnet var hestevelfærd, et godt arrangement som var godt besøgt.
Ligeledes var der d. 23. november et virkelig godt arrangement ved Rasmus Bagger, som
ligeledes var godt besøgt, bestyrelsen vil igen takke Kamlla Houborg for dette initiativ.
I 2015 har vi haft 2 arbejdsdage, dage hvor vi kommer rundt om det meste som gør at
arealerne er lidt pænere og vi hygger med god mad og samvær. Vi har i øvrigt planlagt
kommende arbejdsdag d. 16. april, så håber I er friske på at komme og give et nap med.
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Vi havde i forbindelse med vores klubmesterskab spisning i cafeteriet, et virkelig godt
arrangement også flot besøgt, det er vi glade for at I også bakkede op om.
Vi har investeret en lille smule i 2015, ikke meget men det blev da til lidt ekstra grus på
den lille ridebane.
Igen i år vil der blive afholdt stævner, og indtil videre er der planlagt 1 dressur C-stævne
og 1 spring C-stævne samt et kombineret dressur & spring D-stævne.
I bestyrelsen har vi allerede tilknyttet en del udvalg, bla. dressur, spring, cafeteria, sponsor
udvalg, men vi håber at kunne få etableret et par udvalg mere, bla. baneudvalg et hold der
vil dyrke mulighederne i vores ridebaner samt et stævnearrangør udvalg.. sidst nævnte er
holdet, der gør banerne klar til stævnerne.
Vi har jo 40 års jubilæum i år, det er til maj. Vi har ikke tænkt på, om der specifikt skal
fejres noget i den forbindelse, så vi tager gerne imod forslag fra jer medlemmer. Vi har
luftet tanken om, at det kunne være a la det arrangement vi havde til sidste års
klubmesterskab, men det vil man i den nye bestyrelse tage op som et punkt.
Der er en solid økonomi i klubben det vil Marianne komme ind på om lidt, men der har
været et par bump fra tidligere år som nu er rettet til så vi kan se fremad.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for dette år som formand for AGR, det har været en
fornøjelse at have mine tro damer til at hjælpe med hverdagens opgaver og kva deres
ildhu for AGR kan jeg godt se mig være en del af AGR’s bestyrelse også her efter 2 år, så
jeg er klar til at kæmpe videre for AGR og fællesskabet.
3. Kassererens beretning
Regnskabet blev fremlagt af kassér Marianne Knudsen. Bestyrelsen havde besluttet at få
regnskabet gennemgået eksternt for at sikre, at regnskabet var retvisende, da Marianne
havde opdaget flere fejl i regnskabet for 2014. Blandt andet fremgår det af regnskabet på
side 9 at indtægten for undervisning fejlagtigt er posteret som en indkomst 2 gange, og
derudover er posterne under pkt. 6 på side 10 også fejlagtigt posteret som en indtægt i
2014, hvilket er blevet rettet i 2015. Derudover havde klubben til alle 3 stævner i 2014 lejet
en pølsevogn, som klubben dog først fik en opkrævning på kr. 21.000,- for i januar 2016,
hvorfor det også har påvirket resultatet for 2015. Trods disse fejlposteringer og regnefejl i
2014 som har påvirket 2015, slutter vi med et overskud på kr. 2.983,-, og vi kan starte
2016 med en solid og fin økonomi.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet for 2016 blev præsenteret.
4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2017 og dette blev godkendt.
Børn under 12 år
Pr. år
250,Junior 12-17 år
Pr. år
400,Senior 18Pr. år
500,5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Jack Bahl Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Charlotte Søndergaard blev valgt ind i bestyrelsen.
Christina Andersen blev valgt ind i bestyrelsen.
Karina Clausen blev valgt som 1. suppleant.
Heidi Mikkelsen blev valgt som 2. suppleant
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Kirsten Jørgensen og Lene Collatz Christensen blev valgt som revisorer.
Camilla Lynge Christiansen blev valgt som revisor suppleant.
8. Eventuelt
 Karina har et forslag til en nem hjemmeside, som hun vil præsentere bestyrelsen for
på et bestyrelsesmøde.
 Ebbe opfordrer til at man husker at hænge longepiske på plads i ridehuset, fordi de
går i stykker, når de bliver smidt på jorden.
 Jack informerer om, at klubben betaler for dagligt brug af kaffe, te og kakao, men
har man et par mønter, er man velkommen til at putte dem i kaffekassen.
 Der blev mindet om at man ikke må benytte mobiltelefonen, når man sidder på
hesten, og HUSK der er rygning forbudt i ridehuset.
 Der var blevet forespurgt, om det er muligt fremadrettet at få kørt udendørs
springbane over på faste ugedage, da banen så er fin at ride på, indtil klubben har
mulighed for at etablere nye baner. I forhold til nye baner har Casper indhentet
tilbud på en fiberbund til både dressur- og springbane bag ridehuset, og det beløber
sig til ca. kr. 1.200.000,-. Sponsorudvalget er i fuld gang med at søge fonde, men
det er en langvarig proces. Alle er dog enige om, at banerne skal fornys i år. Jack
minder om, at ønsker man at være en del af baneudvalget, kan man kontakte ham.
 Det foreslås, at klubben kan sælge lodsedler, som ud over at støtte et godt formål
også giver lidt i pengekassen til klubben. Derudover er sponsorudvalget i gang med
at undersøge muligheden for at hjælpe til ved eksempelvis Grøn Koncert. Forslag,
til hvordan klubben ellers kan tjene penge, modtages.
 I et referat fra bestyrelsesmøde d. 7. februar fremgik det, at bestyrelsen planlægger
at indkøbe ny computer, men er det nødvendigt, eller kan man evt. låne computere
til stævnerne, således at alle penge i år bruges på baner? Klubben har kun en
brugbar stævnecomputer, og til hvert stævne skal der bruges minimum 3, og ofte
bruges det dagligt i ugerne op til også.
 Der har været et par episoder omkring brug af skridtmaskine samtidig med der
longeres i runddelen. Casper opfordrer til at man bruger fornuften og snakker
sammen. Der er i øvrigt ikke åbne- og lukketider på AGR, men man opfordres til at
tage hensyn og ikke først komme f.eks. kl. 22 for at ride.
 Der spørges til det dalende antal ryttere til springundervisningen, og bestyrelsen
tager det op på førstkommende bestyrelsesmøde.
 Helle informerer om at der vil være diverse heste og pony cups i både spring og
dressur, og man skal derfor sørge for at blive kvalificeret, hvis man ønsker at
deltage.
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